
 
 

Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park 
 Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam 

Tel: (08) 38 912 889 I Fax: (08) 38 912 789 I Tax Code: 0300812161 
 

 
Số : 06/2020/CV-SBVN                        TPHCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021 
V/v: giải trình chênh lệch số liệu  
Cùng kỳ năm trước  
 
 

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
                 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Tên tổ chức:  Công ty CP Siam Brothers Việt Nam 

- Mã chứng khoán: SBV 

- Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM 

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 điều 14, khoản 4, điểm a) về việc giải trình 

nguyên nhân trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Công ty CP Siam 

Brothers Việt Nam xin có giải trình như sau: 

Lợi nhuận sau thuế  quý 4 2020 của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam đạt 44 tỷ là do nguyên nhân 

chính như sau: 

- Doanh thu quý 4 2020 của Công ty đạt 194 tỷ, cao hơn quý 4 2019 đạt 11 tỷ, sự tăng trưởng về doanh thu 

được ghi nhận do tăng trưởng trong lĩnh vực mặt hàng truyền thống dây thừng và các mặt hàng khác công 

ty tiến hành khai thác từ năm 2019 đến nay. 

- Lợi nhuận gộp giảm do giá nguyên vật liệu hạt nhựa cuối năm 2020 có sự biến động tăng cao đạt đỉnh 

38000 VND/kg, công ty đã tiến hành điều chỉnh giảm sản xuất nên cũng góp phần làm giá vốn tăng cao 

 

Công ty xin được giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ 

công bố và kỳ trước như trên.  

Trân trọng cảm ơn.   
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Số : 07/2020/CV-SBVN                        TPHCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021 
V/v: giải trình chênh lệch số liệu  
Cùng kỳ năm trước  
 
 

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
                 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Tên tổ chức:  Công ty CP Siam Brothers Việt Nam 

- Mã chứng khoán: SBV 

- Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM 

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 điều 14, khoản 4, điểm a) về việc giải trình 

nguyên nhân trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Công ty CP Siam 

Brothers Việt Nam xin có giải trình cho báo cáo tổng hợp như sau: 

Lợi nhuận sau thuế  quý 4 2020 của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam (Tổng hợp) đạt 24 tỷ là do 

nguyên nhân chính như sau: 

- Doanh thu quý 4 2020 của Công ty đạt 147 tỷ, thấp hơn quý 4 2019 đạt 72 tỷ, do trong quý 4 2019 vẫn 

còn ghi nhận doanh thu của cả mặt hàng dây thừng và các mặt hàng khác công ty đang khai thác, trong khi 

quý 4 2020 mặt hàng kinh doanh khác đã chuyển qua Công ty TNHH Tm và Dịch Vụ Siam Brothers VN. 

- Doanh thu giảm và chi phí nguyên vật liệu tăng cao trong quý 4 2020 đã làm lợi nhuận sau thuế có sự sụt 

giảm so với cùng kỳ năm 2019 

Công ty xin được giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ 

công bố và kỳ trước như trên.  

Trân trọng cảm ơn.   
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